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Els personatges principals
de Tirant lo Blanc i Curial
e Güelfa s’incorporen a
Mira sempre la part bona
de la vida per presentar
dos cavallers medievals
enfrontats «als vicis de la
societat actual», explica
Miquel Àngel Fernández,
creador també de la dra-
matúrgia del que defineix
com una «comèdia de
l’absurd». El mateix títol
fa referència inequívoca a
un petit homenatge inclòs
a La vida de Brian, la ge-
nial obra cinematogràfica
dels britànics Monty Pyt-
hon, perquè, entre altres
coses, a Mira sempre la
part bona de la vida els
seus protagonistes tampoc
tenen una bona fi.

Manuel Barroso (Luc-
ky), Anton Dalmau, Rut
Enguita, Íker Garcia, Jordi
Gómez, Marta Llorens, Fi-
to Luri, Benjamín Miguel
(Luke) i Helena Tarragó
són els intèrprets del mun-
tatge, que incorpora també
cinc números musicals. La
música ha estat creada es-
pecialment per al muntat-
ge per Pep Solórzano i Xa-
vier Oró, que tenen una
trajectòria reconeguda en
la composició de bandes
sonores per a sèries de te-
levisió i pel·lícules. Mi-
quel Àngel Fernández i
Toni Albà ja havien treba-
llat junts en la direcció de
Protocol per a camaleons,
un dels muntatges de més
èxit del popular director i

actor vilanoví des de la se-
va estrena a la Fira de Tea-
tre de Tàrrega de 2005. De
fet, Albà, vinculat fami-
liarment amb Reus, ha es-
tat prou present en la vida
teatral de la ciutat. Va ser
ell mateix, per exemple,
que va trucar un dia a Fer-
nández per dir-li que li
agradaria que treballessin
plegats després d’haver
vist La tràgica història del
Klown Lear, l’espectacle
que el director reusenc ha-
via estrenat l’any 2002
amb Natural Klown Ki-
llers, l’altra companyia lo-
cal que dirigeix. Albà tam-

bé ha col·laborat amb els
reusencs Copi Rait a
M.A.M. Modern Art Mo-
dern (2005). Fernández
explica que sempre resulta
estrany veure un text propi
dirigit per un altre: «Al fi-
nal la meva idea original
ha estat totalment reescrita
a partir de la intervenció
d’Albà però també del tre-
ball dels actors», diu.

Fundat l’any 1980, el
Tebac, una companyia per
la qual han passat diverses
generacions de directors i
actors, és avui un grup del
tot sòlid, explica el seu
director actual: «Som una

barreja de professionals i
amateurs que crec que
demostrem com la qualitat
i el rigor són també propis
del teatre amateur». Amb
Fernández al capdavant de
la direcció, el Tebac ha
posat en escena cada
temporada al Teatre Bar-
trina espectacles molt di-
ferents «però sempre amb
la idea d’aportar alguna
cosa nova». Hamlet (la del
ser o no ser), el 2004;
Somni d’una nit d’estiu, el
2005; i Electra, el 2006,
són els últims muntatges
que ha estrenat la compa-
nyia.

La companyia estrena al Teatre Bartrina «Mira sempre la part bona de la vida»

El Tebac posa en escena una
comèdia «pynthoniana» inspirada

en la literatura medieval

� Utilitzar els clàssics de la literatu-
ra medieval catalana per plantejar
una comèdia sobre la societat actual,
és el que planteja Mira sempre la

Un moment de l’assaig, dimecres passat, del nou muntatge del Tebac. / JUDIT FERNÁNDEZ

NATÀLIA BORBONÈS / Reus part bona de la vida, el nou especta-
cle del Teatre Estable del Baix Camp
(Tebac), que dissabte (21.30 h) i di-
umenge (18.30 h) s’estrena al Teatre
Bartrina de Reus. Codirigit per Toni

Albà i Miquel Àngel Fernández, el
muntatge, que remet també al film
La vida de Brian de Monty Pynthon,
demostra la versatilitat de la compa-
nyia reusenca.

� De les golfes a la fira.
L’Institut Municipal de
Museus de Reus exposa
aquests dies al Saló d’An-
tiquaris, al Palau de Fires i
Congressos, quatre peces
que habitualment es con-
serven a les sales de reser-
va del museu i que, per
tant, no són a l’abast del
públic. Es tracta d’un pa-
rell de vestits del ball de
diables del segle XIX, el
nano mallorquí que l’es-
cultor Modest Gené va
construir l’any 1948 i una
capsa de llautó de princi-
pis del segle XX que s’uti-
litzava per vendre neules
al carrer. / EL PUNT

Clownx Teatre representa demà a
Mont-roig l’espectacle «Bel·lum»
� Mont-roig del Camp. La companyia de Montmeló
Clownx Teatre representarà demà (19.00 h) al poli-
esportiu de Mont-roig del Camp Bel·lum, un espec-
tacle familiar d’actors, màscares i objectes que re-
flexiona sobre la necessitat de resoldre els conflic-
tes mitjançant el diàleg. L’espectacle es va estrenar
durant l’última edició del festival Grec de Barcelo-
na i de la fira de teatre infantil i juvenil Mostra
d’Igualada. També ha estat seleccionat, d’entre
més de 300 propostes, per ser present a la setzena
edició de Feten 08 de Gijón, la fira de teatre per a in-
fants més important que s’organitza a l’Estat espa-
nyol. / EL PUNT

El CNL de Reus ofereix més de mil
places per estudiar català
� Reus. El Centre de Normalització Lingüística de
Reus ha començat la matriculació dels cursos de
llengua catalana corresponents al segon quadri-
mestre del període 2007-2008. El centre ofereix
1.025 places distribuïdes en 32 cursos per a aque-
lles persones que volen aprendre a parlar el català
amb fluïdesa i correcció (nivells bàsic i elemental) i
per a aquelles que ja el parlen però que volen apren-
dre a escriure’l adequadament (nivells intermedi i
de suficiència). / EL PUNT


